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  الرحيم الرمحن اهلل بسم
 المقدمة:

ولم تشهد الدولة العربية االسالمية  ،خليفة لهم بايع المسلمون عمر بن الخطاب 
 ،خليفًة وقائدًا مثل الخليفة عمر بن الخطاب  اهلل محمد في تاريخها الطويل بعد رسول 

وال يختلف اثنان على فضل  ،يشهد لو بذلك اعداؤه قبل انصاره ،ولم يشهد التاريخ مثلو
وحسن سيرتو وما رافق دولتو من تطبيق للعدل وتحقيق للمساواة  الخليفة عمر بن الخطاب 

فكان ميزان المفاضلة عنده  ،وال بين غني وفقير بأقصى درجاتها فلم يكن يفرق بين وال ورعية
وقد قال  ،بالفاروق ألنو فرق بين الحق والباطل كيف ال وىو من سماه رسول اهلل   ،العدل

وسداد رأيو  كثيرًا من األحاديث الشريفة التي تدل على فضل عمر   رسول اهلل محمد 
وكذلك فإن  ،(ٔ()(َعلى ِلساِن ُعَمَر يَنِطُق بِوِ  ِإنَّ اهلَل َجَعَل الَحقَّ )) :فقد قال  ،ورجاحة عقلو

ِاقَرأ َعلى ُعَمَر الَسالم وَاعِلمُو َان َغَضَبُو ِعٌز َوِرضاُه )) :جبريل عليو السالم قال للنبي محمد 
(، فال دليل افضل ٖ( )(َاَشدُّ اَُمتي في اَمِر اهلِل ُعَمر)) :وقال رسول اهلل محمد  ،(ٕ()(ُحْكم

وفضلو من ىذه الشهادات التي جاءت من خير البشر وسيدىم وقائد  رعلى عدل عم
 .  المسلمين رسول اهلل محمد 

عن  والمؤرخين ،والتابعين ،وقد تحدث الكثير من الصحابة رضوان اهلل تعالى عليهم 
وال يهم ان كانت نيتهم سوءاً او كانت من  ،فضلو وحتى المستشرقون اثنوا على عدلو وتطبيقو لو

الثناء الحقيقي بقدر ما يهم انو لفت نظر الجميع لعدلو ودقتو في تطبيقو على الجميع بدون  باب
ان )) :استثناء وفق الشريعة االسالمية، وقد قال بعض الكّتاب في الخليفة عمر بن الخطاب 

سريعة في امتشاقها  إن يد عمر)) :ويصفو آخر بقولو،(ٗ( )(اشُد من سيِف غيرهِ  درَة عمر
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في  (، وربما قصد في كالمو ىذا معناه ان فضل اهلل تعالى كان كبيرًا على عمر٘( )(فالسي
 امكانيتو على سرعة اصدار االحكام وسرعة تنفيذىا .

اسلوب العقوبة على احسن وجو ولمم يكمن ىنماك شمخد بعمده  وقد استخدم عمر  
ح الفمرد والمجتممع فقمد كمان مبمدأ التوجيمو واصمال ،استخدم اسلوب العقاب كاستخدام عممر 

وقعممد  ،فحينممما يعاقممص شخصمماً ويحممر انممو قصممر فممي حقممو يبممادر الممى االعتممذار منممو ،ىدفممو االول
يا اميَر المؤمنيَن أدنو ِمنَك فإن )) :ذات مرة في المسجد مقعد الخالفة واتاه رجل فقال عمر

فَأتبَمَعممُو  ،فَمممَوّلى ذاِىبمماً  ،كَ اذاً َاذَىممُص فَمُيينينممي اهللُ عنمم :قممال الَرُجممل ،ال :لممي حاجممًة ل قممال ُعَمممر
بَمَيَضمَك النماُس وََكرَِىمَك  :بَِبَصرِِه ثُمَم قماَم فََأَخمَذ بَِثوبِمِو فقماَل لموُ: مما حاَجتُمَك ل َفقماَل الَرُجمل عمر
َيديمِو  قماَل فَمَرفَمَع عممر ،وِلَم َويَحَكل قاَل الرُجُل ِلساُنَك َوَعصاكَ  :قاَل الفاروُق عمر ،الناسُ 

فممما َوَضممَع َيَديممِو حتممى ممما علممى  :قمماَل الَرُجمملُ  ،اللُهمممَّ َحبهممبُهم إلممّي َوَحِببنممي إلمميِهم :َفقممالَ  إلممى السممماءِ 
 (. ٙاالرِض َأَحُص اليَّ ِمنُو(()

ان شدة وسرعة تنفيمذ العقوبمة كانمت محما رضما  ان من فضل اهلل تعالى على عمر  
(، فلمم يكمن احمد ٚرافمق الدولمة)وقد كان لشخصيتو القوية الحضور في شتى م ،واحترام الجميع

كما انو مأل قلوب   ،الن الجميع كان متيقناً ان عقوباتو كانت بحقها ،يعترض على عقوبة عمر 
ولكمن ىمذه المهابمة كمان يقابلهما الحمص فمي اهلل تعمالى والتسمليم بأحكمام  ،الناس مهابمة وخوفمًا منمو

 الذي لم يكن يعرف عنو اال العدل .  عمر
نبو رعيتو منذ البداية انو سيستخدم معهم مبدأ الثواب والعقاب د ق وقد كان عمر 

ومن  ،وَأِمَن غضبو ونال ثناءه عصم نفسو من عقاب عمر ،فمن كف نفسو عن الشر واجتنبو
وقع في الخطأ والمعصية عامدًا او غير عامد فإن عقابو سيكون حاضرًا وبالكيفية التي يراىا 

 . حجم الذنص الذي اقترفو الشخدوبما يتناسص مع  ،الفاروق عمر 
يتوانى عن اصدار العقوبة لمن يستحق  لم يكن الخليفة عمر بن الخطاب و  

فمن ارتكص  ،وان كانوا صحابة لرسول اهلل  ،ووصل ىذا االمر حتى والتو على االمصار،ذلك
الحكام في عقوباتو للوالة واالمراء مثل شأن بقية  ولم يكن شأن عمر  ،خطأ استحق العقوبة

وىذه المعاملة  ،فكانت ىناك معاملة خاصة للوالة عند اليالبية حتى في عقوباتهم ،والخلفاء
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فال تمييز ألحد  ،منهج خاص بو ولكن منهج عمر  ،نابعة من مكانة ومركز الوالي الخاصة
 حتى ان استوجص ذلك ،وال مكان اال للعدل وتطبيق شرع اهلل تعالى ،مهما كان مركزه او مكانتو

سواٌء أكان  ،بل كان يوقع ببعضهم عقوبات بدنية ونفسية ،ولم يكن يكتف بعزل الوالة ،العقاب
يعاقص الوالي او االمير  ولم يكن عمر  ،او تأنيبًا وتأديبًا بالكالم ،ذلك العقاب ضربًا بالدره

كثير بل كان يصدر فيهم العقوبات اثناء واليتهم ولنا في ذلك ال ،عند عزلو عن واليتو فحسص
 من الشواىد واالمثلة التي سنتطرق إليها ان شاء اهلل تعالى .

 

 :بحق سعد بن ابي وقاص  عقوبات الخليفة عمر  -أ 
واليًا على الكوفة بتكليف من الخليفة عمر بن الخطاب  كان سعد بن ابي وقاص 

 وقد كان مقر سعد ،  االمر ، وىذا (ٜ)، وقد وضع بابًا لداره (ٛ)قريبًا من السوق
كان اذا استعمل   ألن الخليفة عمر ،والعهد الذي بينهم مخالف لتوصيات الخليفة عمر 

 )*(، ان ال يركص برذوناً (ٓٔ)عاماًل كتص لو عهدًا واشهد عليو رىطًا من المهاجرين واالنصار 
فإن فعل فقد حلت عليو  ،وال يأكل نقيًا وال يلبر رقيقًا وال ييلق بابو دون ذوي الحاجات

 التي اتفق عليها مع الخليفة  قد خالف احد الشروط وبذلك فإن سعدًا (ٔٔ)لعقوبة ا
 .  عمر

والتو وأمراءه ىي ليست من  والمالحظ ان كل ىذه االمور التي يوصي بها عمر   
فهو ال يريد ان ينال الناس بالكالم  ،فيها حكمة ولكن كان للفاروق  ،االمور المحرمة شرعاً 

وان ال يكون ىؤالء الوالة موضع الشك واالتهام بالسوء والتجاوز على اموال من احد والتو 
وىم تحت  ،ألنو ىو من اختارىم ألن ىذه االتهامات ستنسحص على عمر  ،المسلمين

، وكذلك فأن من طبيعة وىذا كان اشد ما يخشاه عمر  ،مسؤوليتو وأمانتو امام اهلل تعالى
راف في الدنيا وكان حريصًا دائمًا ان يكون عيش من انو كان يكره االس الفاروق عمر 

كي ال تشيلهم الدنيا بنعيمها عن ىدفهم االساس الذي اختارىم من   ،يختارىم بأدنى درجاتو
واال  ،اجلو وىو ادارة شؤون المسلمين واالنتباه لها والتركيز عليها دون غيرىا من مشاغل الدنيا
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اذا تجرأ احد وخالف ما عاىدىم عليو الخليفة عمر بن فأن العقاب يكون حاضرًا وبأشد انواعو 
 . الخطاب 
من السوق  وكانت داره قريبة ،قد اتخذ بابًا لداره من خشص وقد ذكرنا أن سعدًا  

فكيف يباشر أمر المسلمين  ،واالصوات مرتفعة والناس يزدحمون بالقرب منو نضرًا لموقع داره
لذلك فقد آثر مصلحة  ،ل داره بهذه الكيفيةوينظر في قضاياىم وشكاواىم اذا كان حا
 . المسلمين على االتفاق الذي بينو وبين عمر 

سكن عني  قال سعد )) :، وقالوا(ٕٔ)وادعى بعض الناس عليو ما لم يقل
وكانوا ايضاً يسمونو قصر سعد  ،الصويت

))(ٖٔ.) 
 ،وقاص  لقد نقلت ىذه الفئة من الناس صورة سيئة وكاذبة عن حال سعد بن ابي 

بل رأى ان في من منفعة ومصلحة  ،اذ قالوا عنو مالم يقل ولم يكن قد بنى ىذا الباب بطراً 
ولم يكن يقصد من ىذا الباب اغالقو دون حاجات  ،للمسلمين ما يعفيو من سخا عمر

والمعلوم  ،بقصر سعد  والطامة الكبرى ان المنافقين كانوا يسمون دار سعد  ،الناس
حيث بنى الناس  ،كان من القصص ناء مدينة الكوفة وحسص وجهة نظر عمر والثابت ان ب

، والمسجد ودار االمارة كانت من القصص لدواعي (ٗٔ)بيوتهم بالقصص على ذراع من الفرات
وبذلك فأن النية كانت واضحة  ،جهادية فكيف لبيت من القصص بهذا الحال يطلق عليو قصراً 

ىدم اواصر الثقة بين الخليفة ووالتو وفي النهاية يتحقق ما  من ىذا الكالم من بعض الناس وىي
يريده البعض ألن من ينقل كالماً كهذا فأنو اما يريد بذلك عقاب الوالي بيضًا وحسداً او انو يريد 

 وحزمو في الحق مع أي كان من والتو .  لما كان يعرفونو من شدة عمر ،عزلو والتخلد منو
وبابممو دعمما محمممد بممن مسمملمة  ل الكوفممة عممن سممعد كممالم بعممض اىمم  فلمما بلممم عمممر

فسيره المى الكوفمة وقمال اعممد المى القصمر حتمى تحمرق بابمو ثمم ارجمع عمودك علمى  االنصاري 
 فخمرج حتمى قمدم الكوفمة فاشمترى حطبماً ثمم اتمى بمو القصمر فمأحرق البماب واتمي سمعد  ،بدئك

ر ممن ىمو فمإذا ىمو محممد بمن ىذا رسول ارسل لهذا من الشأن وبعمث لينظم)) :فأخبر الخبر فقال
 . (٘ٔ)((مسلمة
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جيداً عندما رأى باب داره محروقماً انمو كمان رسمواًل مرسماًل ممن عممر  لقد ادرك سعد 
 ألنو يعرف جيداً ان الاحد يجرؤ على القيام بفعل مثل ىذا غيمر عممر،  ولمم يكمن ليعتمرض

ممع الشمدة سمداد المرأي اال الشمدة و  ولم يكن يعمرف عمن عممر ،على ما رآه النو امر عمر 
 لذا فانو قد ادرك وسلم بان احراق الباب كان انفع لو وللمسلمين . ،ونفاذ البصيرة

الى سمعد  وكان محمد بن مسلمة يحمل رسالة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
 بليني انك بنيت قصرا اتخذتو حصنا ويسمى قصر )) :فيما يخد بابو وقد كان ند الرسالة

انمزل منمو منمزاًل مما يلمي  ،فلمير بقصمرك ولكنمو قصمر الخيمال ،ت بينك وبين الناس بابماً سعد وجعل
بيوت االموال واغلقو وال تجعل على القصر باباً تمنع الناس ممن دخولمو وتنفميهم بمو ممن حقموقهم 

انو ما قال شيئاً مما وصل  ، فحلف لو سعد (ٙٔ)( (ويوافقوا ومخرجك من دارك اذا خرجت
 فممأخبره بممما قممال سممعد  الممى عمممر فعمماد محمممد بممن مسمملمة  ،الكممالممممن  الممى عمممر 

وبيمينممو فصممدق عمممر سممعداً 
( (ىممو اصممدق ممممن روى عليممو)) :وقممال الخليفممة عمممر(ٚٔ) 

ولكممن ممما بليممو مممن بعممض  ،وحسممن نيتممو يعممرف جيممداً مممدى صممدق سممعد  (، ان عمممر ٛٔ)
وىمو بمذلك الفعمل اثبمت دىماءه  ،الناس جعلو يتصرف بهذه الطريقة ممن حيمث احمراق بماب المدار

اولهممما ارضمماء النمماس وكسممص  ،بممين امممرين فقممد اسممتطاع بممذلك الفعممل التوفيممق ،وحكمتممو وسياسممتو
وال  فهممو يعممرف ممما فممي نفممر سممعد  ،بممما ال يُيِضممُص اهلل تعممالى وال يُيِضممُص سممعداً  ،ودىممم

اس وىمممما اعمممرف النممم ،بمممأي حمممال ممممن االحممموال بحكمممم عممممر  يمكمممن ان ال يرضمممى سمممعد 
فمأن عممر  ،ببعضهما ظاىرًا وباطنمًا والن المسملمين كمانوا فمي حالمة اسمتنفار للجهماد فمي سمبيل اهلل

  قممد ارضمماىم بفعلممو ىممذا بحيممث بقممي الجميممع فممي محممل الرضمما والسممير تحممت رايممة الخالفممة
 االسالمية الراشدة. 

يظهمممر للباحمممث ان  ،ممممن اجمممراءات تجممماه سمممعد  ان ممممن خمممالل مممما اتخمممذه عممممر 
والثماني  ،االول مادي وذلك من خالل احراق بماب المدار ،اجراءين تخذ بحق سعد ا عمر

وفمي  ،نفسي من خالل الرسالة التي فيها الكثير من العتمص والتأنيمص لمما بلمم عممر عمن سمعد 
ىاتين العقوبتين العديد من الدروس والعبر واالثار التي استفاد منها المجتمع االسالمي في ذلمك 

 بسياستو الحكيمة المتميزة بالشدة من ابقاء الناس في صف الدولة تطاع عمرفقد اس ،الوقت
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وبذلك تمكن ممن  ،من خالل ارضاء اهلل تعالى وارضاء ضميره وارضاء الناس بهذا الحكم العادل
وبماقي  كمما انمو بفعلمو ىمذا وجمو رسمالة المى سمعد   ،تفعيل وتحقيق االثر االيجابي لهمذه العقوبمة

المية مفادىممما ان ال احمممد بمنمممأى عمممن العقممماب مهمممما كانمممت قرابتمممو وعالقتمممو ممممع والة الدولمممة االسممم
الن مبمدأ العمدل يجمص ان يسمري علمى الجميمع وان العقوبمة تشممل   ،ومهما كمان منصمبو ،الخليفة

والعمدل يجمص ان يطبمق علمى كمل النماس تطبيقماً لقمول  ،كل من يخطأ فال حصانة ألحد دون احد
وغيمره ان  ، وبذلك وصملت ىمذه الرسمالة المى سمعد (ٜٔ)چ  ې ې ې ې  ى ى ۅچ  اهلل تعالى

 .  وإن ىذا المجتمع ىو أمانة في عنق عمر  ،سواء االمة عند عمر
ولم يكن احراق باب الدار ىمو اججمراء الوحيمد المذي اتخمذ بحمق سمعد بمن ابمي وقماص 

  وذلك عندما وصل الى عمر بل انو تعرض لضربة من دره عمر  من عمر بن الخطاب 
 ،يمزاحم النماس فأقبل سعد بن ابمي وقماص  ،مال كثير فجعل يقسمو بين الناس فازدحموا عليو

انك اقبلت ال تهاب سلطان اهلل في )) :وقال لسعد  ،بالدرة حتى خلد اليهم فعاله عمر
 .(ٕٓ)((االرض فأحببت ان اعلمك ان سلطان اهلل لن يهابك

لمير  يريد بو ان يعلم الناس ان سعداً على ىذا الفعل انما كان  ان اقدام عمر  
للناس ومضمايقتو  االول ىو مزاحمة سعد  ،وربما عاقبو لسببين ،بأفضل من غيره عند عمر
حدثتمو نفسمو  وربما ان سمعداً  ،النو بفعلو ىذا يكون قد اذى الناس ،لهم وىذا ما ال يجوز لو

بذلك كبح  فأراد عمر ،بشرين بالجنةبأنو افضل من كثير من ىؤالء الناس وانو احد العشرة الم
ان يصدر منو ذلك ولكنو بشر وغير معصوم من الخطمأ  وحاشا لسعد  ،جماح نفر سعد 

والسبص الثماني ان عممر  ،بذلك قطع الشك باليقين فأراد عمر  ،ووساوس الشيطان ال تنقطع
 الحمممذر وتجنمممص  اراد ان يعلمممم النممماس انمممو ال يفمممرق بمممين احمممد فمممي العقوبمممو وان علمممى الجميمممع

مممن خممالل  ،وقعممو شممديد فممي اذن السممامع وكممالم الفمماروق  ،ارتكمماب االخطمماء قممدر االمكممان
كما انو كان   ،بما يفهمو ويتقنو اولئك القوم وقد تحدث مع سعد  ،التذكير بسلطان اهلل تعالى
 وحرصو على تطبيقو من خالل تقسيمو ذلك المال بين النماس كمل دلياًل اخر على عدل عمر 
ممن تصمرف حمين زاحمم  ولم يكن بذلك ليرضى بما قام بو سمعد  ،حسص مكانو ولير مكانتو

 الناس . 
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ممممن  اكثمممر ممممن طالتمممو درة عممممر بمممن الخطممماب  ويبمممدو ان سمممعد بمممن ابمممي وقممماص 
بل انو كان نابعماً ممن حمرص  ،وبالتأكيد فإن ىذا االمر لم يكن نابعاً من حقد او كراىية ،الصحابة

وفمي ىمذا  ،ن الوقموع فمي الخطمأ أو ارتكابمووخشميتو عليمو مم اخيمو سمعد  على بالم من عمر
فشممد  ،يقممال لهما زيممرا وعليهمما قمميد مممن حريممر فكشمفتو الممريح الجانمص خرجممت جاريمة لسممعد 

 ،فمذىص سمعد يمدعو علمى عممر  ،ليمنعمو فتناولمو بالمدرة وجماء سمعد  ،بالدرة عليها عمر
 .(ٕٔ)((فعفا عن عمر ،اقتد)) :الدرة وقال فناولو الخليفة عمر

 ،لم يكن ىو المذنص وإن سعداً  ،شيء تجاه سعد  وربما دار في نفر عمر
خمرج  كمما ان سمعداً   ،المدرة ليقمتد منمو بتأنيمص الضممير فنماول سمعداً  لمذا احمر عممر

خشي حساب اهلل  لذلك فإن الفاروق  ،مستجابة ودعوة سعد  ساخطا يدعو على عمر
 يبو دعوة من ال ترد دعوتو .تعالى لو وان تص

وغيرتمو علمى محمارم  ان ىذا الحادث يؤكد بما ال يدع مجااًل للشك ان غضص عممر
حيث اوصلتو ىذه الييرة وىذا  ،وحرصو على سالمة المجتمع االسالمي لير لها حد ،اهلل تعالى

اراد  بمل ألنمو ،بال ذنمص ارتكبمو الحرص الى الحد الذي جعلو ان يضرب سعد بن ابي وقاص 
ألنو  ،فكانت سالمة الدين والمجتمع اىم من رضى سعد  ،ان يدافع عن جاريتو او يشفع لها

وإن ما يصدر من احد تلك الفئات  ،بأنو مسؤول عن رعيتو وبيتو وجواريو اراد ان يعلم سعداً 
حمين  وممع ذلمك فمإن عممر ،ىمو ممن سميتحمل عواقبهما وإن سعدًا  ،التي ىي من مسؤولياتو

اال ان ىمذه  ،ودعاءه عليو اراد ان يسترضيو بأن دفع اليو الدرة ليقمتد منمو ضص سعد رأى غ
 ولم تذكر المصادر ان سمعداً  ،اال حباً  في عمر الشدة في امر اهلل تعالى لم تزد سعداً 

 لما عرفو من فضل ىذا الرجل وعدلو وانصافو . اشتكى يوما من عمر
لرضممما والتسمممليم فكمممان ان تحقمممق بهمممذه ا بحمممق سمممعد  لقمممد نالمممت عقوبمممات عممممر

والصحابة وىو مما ينسمحص فمي  العقوبات عدة اىداف واىمها تثبيت اواصر االخوة بين عمر
كممما وانهمما عرفممت الجميممع بمقممدار العممدل الممذي يحملممو   ،النهايممة علممى المجتمممع االسممالمي ككممل

املة ممن خمالل فحققت بذلك اىدافها ك ،ومدى حرصو على سالمة الدين كعقيدة وكأمة عمر
 تطبيقاتها العملية .
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 :بحق عمرو بن العاص  عقوبة الخليفة عمر  -ب 
التي سجلها  الفاروق عمر بن الخطاب  تعد ىذه العقوبة من مفاخر ومآثر ما قام بو

درس فممي حقمموق  فهي أىممم،لممما فيهمما مممن المعمماني التممي ال حصممر لهمما ،التمماريخ بممأحرف مممن ذىممص
 ب العلنية على الرق والعبودية وإمتهان كرامة الناس .ومن اوائل الحرو  ،اجنسان

يشمتكي اليمو ممن ابمن  وتفاصيل تلك الواقعمة ان رجماًل ممن أىمل مصمر جماء المى عممر 
(، وىنا وقبل التطرق المى تفاصميل الشمكوى يسمتوقف ٕٕ) واليو على مصر عمرو بن العاص 

وىمذا بحمد ذاتمو منتهمى  ،ر الباحث ان ىنماك ممن الموالة ممن شمكاىم رعيمتهم عنمد الخليفمة عمم
حيث كمان ،الحرية في التعبير عن الرأي وإيصال الصوت الى اعلى سلطة بدون حواجز او عوائق

وكمممذلك فمممأن  ،ألنمممو ال حاجمممص ألحمممد عمممن المممدخول اليمممو ،متيسمممرا جمممدا الوصمممول المممى عممممر 
 الشممكاوى ضممد المموالة كانممت سممتأخذ منحممى اخممر لممو كانممت عنممد غيممر الخلفمماء الراشممدين عموممما

 ،خصوصا فإن بطمش الموالي سميكون جماىزاً لممن يشمتكي عليمو دون ان يردعمو أحمد والفاروق 
وكممذلك  ،حيممث انممو لمموال ثقممة المشممتكي بممأن طلبممو سمميكون مجابمماً  ،وىنمما تكمممن عدالممة الراشممدين

واال لما تجرأ ان يشتكي علمى وال ممن  ،معرفتو التامة بأن ىناك من يحميو ويدافع عنو شر الوالة
المالحظ بعد عصر الراشدين التراجع الكبير ومن ثمم اختفماء ىمذه الحالمة أصماًل ألنمو لمم و  ،الوالة

 يكن ىناك من يجيص شكاوى الرعية .
يما )) :حيمث قمال ،وابنمو وبالعودة الى شكوى الرجل المصري ضد عمرو بن العاص 

 ، وىنمما سمموف يشممعر(ٖٕ)( (عممذت معمماذا :قممال عمممر  ،أميممر المممؤمنين عائممذ بممك مممن الظلممم
 ،وينصفو ممن ظلمو وسملص حقمو  ،االعرابي باالطمئنان ان ىناك من يسمع شكواه ويجيص طلبو

ويقممول انمما ابممن  ،سممابقت ابممن عمممرو بممن العمماص فسممبقتو فجعممل يضممربني بالسمموط)) :قممال األعرابممي
 . (ٕٗ)((االكرمين

أثمر العصمبية القبليمة التمي يبمدو انهما مما زالمت  ويظهر فمي كمالم إبمن عممرو بمن العماص
تأخذ مداىا عند بعض المسلمين رغمم تأصمل االسمالم فمي النفموس ومضمي فتمرة ال بمأس بهما علمى 

واالسمتعالء فمي نفمر المبعض الزال يسميطر  ،اال ان بعمض تلمك العمادات،ظهوره في جزيرة العمرب
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فقمدم عممرو  ،ويمأتي بابنمو معمو ،يمأمره يمأتي ىمو المى عممرو  بعدىا كتص عممر ،على نفوسهم
(ٕ٘ .) 

فلم ينماقش او يفتعمل االعمذار او يمدافع  ،قدومو قدوم المسلم بعدل عمر  وقد كان
ايمن المصمري ل )) :ثمم قمال عممر  ،ألنو كان يعرف جيدا فداحة خطأ إبنو ،عن نفسو وعن ابنو

، (ٕٙ)( (إضممرب ابممن االكممرمين :ويقممول عمممر ،خممذ السمموط فأضممرب فجعممل يضممربو بالسمموط
وينبهمو المى مموطن  يذكره بها الفماروق  ،لألعرابي روابن عم وىذه الكلمة نفسها التي قالها

 ،لقد ضربو ونحن نحص ضربو فضرب فوهلل)) :   وقال انر بن مالك  ،الخطأ في قولو وفعلو
، ومن ثم جاء الفعل االىم في ىذة الحادثمة حمين (ٕٚ)فما رفع عنو حتى تمنيننا ان يرفع عنو(( 

يمما اميممر المممؤمنين انممما ابنممو الممذي : فقممال ،اصممنع علممى صمملعة عمممرو)):  للمصممري قممال عمممر 
أروع االمثلة فمي العدالمة ومواسماة  ، وبذلك يضرب الفاروق (ٕٛ)( (ضربني وقد إشتفيت منو

 ،لمم يكمن طرفما فمي ىمذه المشمكلة حيمث ان عممرو بمن العماص  ،المظلوم وإنصافو ممن الظمالم
وتربيتمو ومما يبمدر  ،ابنموبمل كمان  ولكن الذي ضرب المصري لم يكمن شخصما غريبماً عمن عممرو

ربما اراد  لذا فإن عمر ،منو من اخالق وتصرفات ىي في النهاية نتيجة لنما معين من التربية
المذي مهمما يكمن ممن اممر  ،بهذا توجيو مجموعة ممن النصمائح واجرشمادات لعممرو بمن العماص 

وال بد ان يجري عليو  ومهما بلم من مرتبة فهو في النهاية ابن ىذا المجتمع وال بد ان يعلم حقو
واتمق  ،بما مفماده أن احسمن تربيمة ابنمك ان ينصح عمرو ما يجري على غيره وقد اراد عمر

وأن أعلمم يمما  ،اهلل فمي رعيتممك وال تجعمل سمملطانك علميهم يممدعوك المى ظلمهممم او التطماول علمميهم
صفو ويأخذ ان من ينالو الظلم منك أو من احد من حاشيتك أو أبنائك فإن وراءه من ين عمرو

فممماتق اهلل فيمممما تقمممول وتفعمممل وفيمممما والك اهلل ممممن أممممور  ،وان اهلل تعمممالى ينظمممر إليمممك ،حقمممو منمممك
وابنممو ممما فعممل واخممذ حممق  حممين فعممل بممابن العمماص  المسمملمين وىممذا ىممو لسممان حممال عمممر

 المصري منهم . 
ممذ كمم تعبمدتم النماس وقمد )) :قولتمو المشمهورة لعممرو بمن العماص  وقد قال عممر

وقمد كانمت ىمذه المقولمة ممن أروع مما قيمل فمي العمدل وفمي حريمة  ،(ٜٕ)((دتهم أمهاتهم أحراراً ول
فحمممري بكمممل ممممن ينمممادي بحقممموق االنسمممان وحريتمممو ويسمممتنكر العبوديمممة أن يأخمممذ بهمممذه  ،االنسمممان
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 ،حيث ان الحرية مكفولة وحق االنسان مكفول ،الكلمات البسيطة التي فيها من المعاني ما فيها
وال يمأمن أحمد العقماب مهمما عمال  ،فمال حمق يضميع ،صاف المظلوم من الظمالم مكفمولوالعدل وان

 شأنو ووصل من المراتص . 
حيمث  ممن ذلمك ولن يمنعمو عممر ،عن نفسو وىذا حقو ويدافع عمرو بن العاص 

 . (ٖٓ)((يا أمير المؤمنين لم أعلم ولم يأتني)) :قال
أنمو   حمين سممع الفماروق  ،عقوبة أخرى ممن عممر كما نالت عمرو بن العاص 

إلممى بابممو  حيممث وصممل عمممر ،سمممار ومفتممرش ديباجمماً مممن فمميء المسمملمين كممان عنممد عمممرو
ىذا اميمر  :)**(قال يرفأ ،ومن انت :قال ،أدخل ،وعليكم السالم :قال ،السالم عليكم)) :فقال

 عمممر فوضممع ،وإذا ىممو مفتممرش ديباجمماً وحريممراً  ،فممإذا سمممار ومصممباح ،ففممتح البمماب ،المممؤمنين
وكمممان عقممماب عممممر  ،(ٖٔ)((ثمممم كممموَّر المتممماع ووضمممعو فمممي وسممما البيمممت ،المممدرة بمممين اذنيمممو ضمممرباً 

وان ينتفع بو  ،نابعاً من حرصو على بيت مال المسلمين وخوفو من ىدره في غير مكانو لعمرو
ىم من يمدونو بالمعلومات التي كانت على  وكان عيون عمر ،شخد على حساب المسلمين

وكرر نفر الحال وبنفر الطريقة مع أبي موسى  ،وإال لما ذىص إلى عمرو ، ةاالرجح صحيح
حمين وجمد بيتمو  ،فوجده علمى الحمال التمي يجمص ثم إلى ان وصل أبي الدرداء  ،االشعري 

 . (ٕٖ)ووسادُه وفراشُو ودثارُه كما يحص الفاروق  ،بال باب دون الناس
 

  :رينعن والية البح عزل العالء بن الحضرمي  -ج 
وىو (ٖٖ)ىو العالء بن عبداهلل بن عماد بن أكبر بن ربيعة بن مقنع بن حضرموت 

وكذلك  ، وأمره أبو بكر الصديق تولى أمر البحرين بأمر من رسول اهلل  ،صحابي جليل
، كان قائدًا عسكريًا من (ٖٗ)من أمر البحرين على ما واله رسول اهلل  الفاروق عمر 
فكان  ،إلى البحرين فأسلموا وبعثوا بخراجهم أرسلو رسول  ،ًا لبني أميةوحليف ،الطراز األول

، ثم ان الخليفة أبا بكر الصديق (ٖ٘)أول مال ورد المدينة من خراج البحرين ىو سبعين ألفاً 
 فقاتلهم  ،وكانوا قد ارتدوا فسار إليهم حتى مشوا فيو بأرجلهم ،أرسلو في جيش ِقَبَل البحرين

واستمر في نهجو الحربي ىذا في عهد  ،(ٖٙ)وأدوا الزكاة  ،عالى لهم النصرحتى كتص اهلل ت
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 ولكن سياسة عمر  ،حيث لم ينقطع عن الخوض في البحر من اجل قتال الفرس عمر 
 ،(ٖٚ)العسكرية أنو كان يحص القتال في الساحات البرية ويكره ان يحمل المسلمين في البحر

القتال في البحر فقد خاض معركة ضد الفرس عن طريق البحر عارفًا بأسرار  ولما كان العالء 
دون إذن من عمر

عن البحرين وإرسالو إلى  عزل العالء  عندىا قرر الفاروق ،(ٖٛ) 
وكان عزل العالء  ،وىنا يظهر واضحاً ان سبص العزل ىو مخالفتو ألوامر القيادة المركزية ،البصرة
 ولكن طريقة العزل كانت بمنتهى  ،ة نتيجة مخالفتوعن واليتو البحرين ىو بمثابة العقوب

كان موفقًا في اختيار الطريقة واألسلوب المناسص لعزلو   حيث ان الفاروق  ،األدب والحكمة
 ،فهذا اسلوب من اساليص القتال ،ألن ما قام بو لم يكن خطَأ من الجانص العسكري ،عن واليتو
ولكن مخالفتو  ،يام بهذه المهمة على أكمل وجويمتلك من الخبرة ما يمكنو من الق والعالء 

فقد قال اهلل  ،حيث ان طاعة ولي األمر واجبة ،لتعليمات الخليفة ىي من أوجبت لو ىذه العقوبة
 .(ٜٖ) چ یی ی  ی ۈئ ۈئ ۈئ ۈئ ۈئ ۈئ ۈئچ  :تعالى

كتابًا إلى العالء   فقد أرسل عمر بن الخطاب  وبالعودة إلى طريقة عزل العالء 
 وظننت أنك أغنى منو  ،أن سر إلى عتبة بن غزوان فقد وليتك عملو)) ،:حرينوىو في الب

فخرج إلى البصرة ومعو  ،إال السمع والطاعة فما كان من العالء  ،(ٓٗ)((فاعرف لو حقو
، (ٔٗ)مات قبل ان يصل البصرة  ولكن العالء  ،مجموعة من االشخاص منهم أبو ىريرة 

وربما كان أحد  ،در بحقو من الخليفة من عقوبة النقل إلى البصرةوربما كان قد تأثر كثيرًا بما ص
على كيفية قتالو  وال أبو بكر  فلم يحاسبو رسول اهلل  ،اسباب وفاتو َغٌم اصابو نتيجة ذلك

وإن   ،ألنو قائد الجيش واألدرى بما يحيطو من ظروف زمانية ومكانية تتحكم بكيفية قتالو ،لعدوه
ألنهم لم يكونوا اصحاب  ،وىو خوفو على المسلمين من البحر ،حسنة كان ىذا الفعل بِِنَيةٍ 

 ،فهم أبناء صحراء شبو جزيرة العرب ولير لهم معرفة بأسرار البحر ،خبرة في ىذا المجال
 قائد الجيش ووالي البحرين ىو أعرف بما يحيا بو في ساحة المعركة .  وربما كان العالء 

إلى  بحرين إلى البصرة كان رسالة من عمر بنقلو من ال وإن عقوبة العالء 
 وكانت استجابة العالء  ،المجتمع االسالمي أن طاعة ولي األمر واجبة مهما كانت الظروف
 المباشرة درساً في االلتزام األخالقي والطاعة بين الوالي والخليفة . 
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  :عن ميسان عزل النعمان بن عدي  -د 

عبد العمزى بمن حرثمان بمن عموف بمن عبيمد بمن عمويج ىو النعمان بن عدي بن نضيلة بن 
فكمان النعممان  ،فممات أبموه ىنماك فورثمو النعممان ،ىاجر مع ابيمو إلمى الحبشمة ،بن عدي بن كعص

اسمتعملو  وكان ممن أممره ان عممر بمن الخطماب (ٕٗ)أول وارث في اجسالم وأبوه أول موروث
، فمممأراد ان يقنعهممما (ٖٗ)ذلمممكعلممى ميسمممان فمممأراد ممممن زوجتمممو أن تمممذىص معممو المممى ميسمممان فأبمممت 

فقمال لهما ابياتماً ممن الشمعر اراد ممن خاللهما اثمارة غريزتهما فمي  ،بالذىاب معو ولكمن بطريقمة أخمرى
  :وقد كان ند تلك االبيات التي قالها ،الييرة المعروفة عن النساء

        َفَمْن ُمبِلم الحسناَء ّأَن حليلها
  )***(ي زجاٍج وَحنَتمِ ِبميساَن ُيسقى ف                      

  إذا ِشئُت غنتني دىاقيُن قريةٍ 
 على كل ميسِم  )****(وصّناجٌة َتجذو                      

 إذا ُكنت ندماني فِباألكبِر اسقني 
 وال َتسِقني باألصيمممِر الُمتثلِم                       

 لعلَّ أميَر المؤمنيَن يسوؤُه 
 (ٗٗ)المتهدمِ  )*****(اُدَمنا في الَجوَسقِ تن                      

 ،ىذا الكالم اشتاط غضباً فكيف يقال ىذا الكالم وفي عهد عمر فلما بلم عمر
تمثمممل جهمممازه  ،كانمممت لممو عيمممون وآذان فممي كمممل ارجمماء الدولمممة االسممالمية  وكممما يبمممدو أن عمممر 

المذي يعمد  ،ىمذا الشمعر االستخباري الذي ينقل إليو أخبار والتو سيئها وحسمنها وإال كيمف وصملو
ولكممن مضمممون ىممذه االبيممات ىوممما اثممار  ،وزوجتممو مممن األمممور الخاصممة بممين النعمممان بممن عممدي 

، ولمم (٘ٗ)( (وأيمُم اهلِل لقمد سماءني)) :لما سمع ىذه االبيات وقد قال عمر ،غضص عمر
ألنو ال  ،وولكن أراد ان يثير غيرة زوجتو حتى يقنعها بالذىاب مع ،يقصد شربها يكن النعمان 

فممأراد ان يبعممث فممي نفسممها الرغبممة فممي  ،شميء عنممد النسمماء أكبممر مممن غيرتهمما وحرصممها علممى زوجهمما
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لممم  ، ويبممدو ان النعمممان (ٚٗ)، ثممم عزلممو عممن واليتممو(ٙٗ)صمحبتو بممما يعممرف مممن غيممرة النسمماء
 حيمث ان ىمذه األبيمات يبمدو أنمو كتبهما عنمد وصمولو أو بعمد وصمولو بممدة ،يعمر طوياًل فمي واليتمو

واهلِل ما كان ممن )) :فسألو عن الذي قالو فأجابو النعمان  ثم جاء النعمان إلى عمر  ،قليلة
أظمُن ذلمَك ولكمن ال  :قمال عممر  ،ومما َشمرِبُتها قما ومما كماَن إال َفضمَل ِشمعٍر وجدتُموُ  ،ىذا شميء

 . (ٛٗ)((تعمل لي َعَماًل أبداً 
ليرضمى بمأن يتينمى  فلم يكن عممر ،لقد كان في ىذه العقوبة وأسبابها اثٌر وعبر كثيرة

كممما ان المموالي يمثممل سمملطان الدولممة االسممالمية علممى   ،أحممد بممالخمر الممذي ىممو مممن فعممل الجاىليممة
فكيمف يكمون القمدرة  ،واليتو فهو بذلك القدوة وىو إمام الصالة وكذلك محا انظمار المسملمين

 ليو . وكيف ستكون نظرة المسلمين إ ،على ىذا الحال من التيني بشرب الخمر
بل انو تقبلها بصمدر رحمص  ولم تكن ىذه العقوبة لتترك أثراً سلبياً في نفر النعمان 

وبممذلك اصممبح لهممذه  ،وكانممت لممو دافممع ومحفممز فممي االنخممراط والتفاعممل بممين صممفوف المسمملمين
حيث انو بعدىا نزل البصرة ولم يمزل ييمزو ممع المسملمين حتمى  ،العقوبة األثر االيجابي في نفسو

 .(ٜٗ)مات
 

  :العزل عقوبة الهزل -ه 
 ،يعزل الوالة نتيجة وقوعهم في اخطاء أدارية او أخطاء عسكرية فقا لم يكن عمر 

رجاًل من  وقد استعمل عمر  ،بل كان يعاقبهم إذا وقع منهم ايضًا خطأ مخالٌف للشرع
 ،ما دعا بوفأمال عليو بالطعام والشراب  ،االنصار فنزل بعظيم أىل الحيرة عبدالمسيح بن بقيلة

، ولم يكن الهزل او االستهزاء بالناس من (ٓ٘)فدعا الرجل فمسح بلحيتو ،فاحتبر عليو بالهزل
 ۈئ ۈئ ۈئچ :فقال في كتابو الكريم ،فعل االسالم في شيء ، حيث حرم اهلل تعالى ىذا االمر

ال َيْدُخِل )):، ويقول الرسول محمد (ٔ٘) چ ی ۈئ ۈئ ۈئ ۈئ ۈئ  ۈئ ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ
، وبذلك فإن االسالم حرم االستهزاء بالناس (ٕ٘)ْن كاَن في َقلِبِو ِمثقاُل َذرٍَّة ِمن ِكْبر(( الَجنََّة مَ 

بل نهى عنو في االيات الكريمة واالحاديث الشريفة سالفة  ،ولم يعا العذر لذلك ،تحريماً قاطعاً 
س يعملون حيث كان ملوك الفر  ،وقد كان الهزل واالستهزاء بالناس معروفًا عند الفرس ،الذكر
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وكانوا إذا رأوا تصرفاً او عماًل اليعجبهم من شخد ما أخرجوه من  ،ىذا العمل وكان ىذا شأنهم
، وبذلك فإن فعل ىذا االنصاري كان على (ٖ٘)طبقة الجد إلى الهزل ومن التعظيم إلى االحتقار

سينصفو  مرًا ألنو َعِلَم ِعْلَم اليقين أن ع بعدىا توجو عبدالمسيح إلى عمر  ،ُسنَّة الفرس
يا أمير المؤمنين قد خدمت كسرى وقيصر فما )) :فقال لعمر ،ويأخذ لو حقو ممن استهزأ بو

نزل بي  :وما ذاك ل قال: قال عمر ،أتى إلي في ملك أحد منهم ما أتى إلي في ملكك
 ،فأحتبر بالهزل فدعاني فمسح بلحيتي ،عاملك فالن فأملنا عليو بالطعام والشراب ما دعا بو

 ،أمال عليك بالطعام والشراب ما دعوت بو ثم مسحت بلحيتو ،ىيو :فقال فأرسل إليو عمر 
ولكن اذىص فواهلل ال تلي عمالً  ،واهلل لوال ان تكون ُسنًَّة ما تركت في لحيتك طاقة اال نتفتها

 . (ٗ٘)((أبداً 
ة تعنيفاً َعنمََّفُو في البداي حيث ان الفاروق  ،لقد كانت العقوبة مضاعفة لألنصاري

لو كان  ألن عمر  ،لم ينر الُسنََّة وخوفو من البدعة وفي خضم غضص الفاروق  ،شديداً 
وىو ما لم يفعلو رسول  ،ألصبح ىذا األمر سائداً  ،قد أقدم على نتف لحية األنصاري عقابًا لو

توليو ، لذلك اقدم على عزلو وعدم ، بينما سياسة العزل كانت موجودة عند رسول اهلل اهلل 
 .  أي والية في عهد عمر 

كما أن إجابة طلص ىذا النصراني تمثل قمة العدل والمساواة والتعايش السلمي في 
ان ىذا نصراني وىذا  فقد كانت االجابة مباشرة ولم يتبادر إلى ذىن عمر ،مكان واحد

ي القرآن وإن النصارى كما ىو ثابت ف ،فالناس عنده سواء والظالم يجص ان يقتد منو ،مسلم
 ۓ   ۓ ے  ے ھچ :فقد قال اهلل تعالى ،الكريم اقرب مودة للمسلمين من اليهود والمشركين

چ ۅ  ۅ ۋ ۋ ٴۇ   ې ې ۉ ۉ ېې ڭ   ڭ ڭ   ڭ
 (٘٘) . 

إن تلك االستجابة وبهذه الكيفية ولدت انطباعاً حسنا لمدى الفئمات غيمر المسملمة فمي 
ك انصهرت ىذه الفئة مع المجتممع اجسمالمي الدولة اجسالمية من حيث العدالة والتسامح وبذل

وبذلك تحقق الهدف األىم من عقوبمة عممر رضمي اهلل عنمو لهمذا الموالي  ،والتزمت بما يلتزمون بو
 األنصاري . 
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 . :عن قيادة الجيش )******(عزل شرحبيل بن السما -و 
و يتممرك شمماردة أو واردة فممي دولتممو إال وكانممت لممو يممد أ لممم يكممن عمممر بممن الخطمماب 

وكممان قلممياًل ممما يعفممو عممن خطممأ أو  ،وقممد كممان يعاقممص علممى ارتكمماب ابسمما االخطمماء ،بصمممة فيهمما
بممل كممان لقمموة شخصمميتو وحزمممو فممي معالجممة  ،ولممم يكممن ىممذا الفعممل مممن بمماب الظلممم للرعيممة ،ذنممص

فكمممل خطمممأ  ،لمممذلك لمممم يكمممن أحمممد ليعتمممرض علمممى شممميء يصمممدر عمممن عممممر ،االخطممماء وردعهممما
 الخطأ .يستوجص العقوبة كل حسص حجم 

ليسمت كمذلك وتسمتحق  ومن األمور التي تعد عند البعض بسيطة ولكنها عنمد عممر 
 :فلما نزل بجيشو قال ،على جيش العقوبة ىي ما قام بو شرحبيل من السما عندما بعثو عمر

 . (ٙ٘)((فجعلوا يعترفون بذنوبهم ،عزمت عليكم لما أخبرتموني بكل ذنص أذنبتموه))
ل يدرك فداحة ىذا الخطأ ألن شرحبيل لير لو الحمق بماالطالع والمتمعن في ىذا الفع

وربما كان فعلو ىذا نابعاً من نظمرة خاصمة يمرى فيهما  ،واهلل تعالى يحص الستار ،على سرائر الناس
 وبذلك سيحقق النصر. ،ليستيفروا ويتوبوا ،أنو ىو المسؤول عنهم

الممذي لممم  ،تخباريمممن خممالل جهممازه االسمم ،وقممد بلممم ىممذا الفعممل عمممر بممن الخطمماب 
ليرضممى بفعممل كهممذا وىممو األعلممم  ولممم يكممن عمممر ،يكممن جهممازاً مسممتقاًل بعينممو كممما ُعممِرف الحقمماً 

غاضمباً ممن فعمل شمرحبيل وموجهماً رسمالة  وقمال عممر ،واألعلمم بشمؤون دولتمو ،بشرع اهلل تعالى
 ،اهلل فيهتكمو مالمو ال أم لمو يعممد إلمى سمتر سمتره)) :الى شرحبيل يحمذره فيهما ممن فعلمو ىمذا بقولمو

 . (ٚ٘) ((واهلل ال يعمل لي عماًل أبداً 
فقد كمان  ،لقد كانت عقوبة العزل استحقاق شرحبيل على فعلو من وجهة النظر العمرية

فمماهلل تعممالى  ،ويممأتي مممن يفضممحهم ،فكيممف يسممتر اهلل تعممالى عبمماده ،فعلممو مثممار اسممتيراب عمممر 
 غيره يستخدمها ذريعة للنصر .  ولير ألحد أن يطلع على سرائر وذنوب ،يقبل التوبة
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 . :لمجاشع بن سعود  تعنيف الخليفة عمر -ز 
فكمما كمان  ،التعنيف أو ما يسمى اليوم بالتوبيخ واالنمذار كان من بين عقوبات عمر

ومممن الحمموادث  ،كممان يعنممف الممبعض ا خممر  ،أو يعممزل المموالي أو القائممد عممن واليتممو ،يضممرب بالممدرة
على  ذا الجانص ان عمر رضي اهلل عنو استعمل مجاشع بن مسعود التي يمكن ان تذكر في ى

، ولم يكن ىذا الفعل منافياً لشرع اهلل (ٛ٘)ُتَحدهُث بيوتها فبلم عمر ان امرأة مجاشع  ،عمل
 ،ولكن ربما كان ىمذا التجديمد ممن األمموال العاممة ،تعالى في حال كان التجديد من خالد مالها

ممن عبمداهلل )) :إلمى مجاشمع  فكتمص عممر ،في ىذا الجانمص نظرتو الخاصة او ان لعمر
أمما بعممد فإنمو بلينممي ان الخضميراء تحممدث  ،سممالم عليمك ،أميمر الممؤمنين إلممى مجاشمع بممن مسمعود

 . (ٜ٘)((فإذا أتاك كتابي ىذا فعزمت عليك إال تضعو من يديك حتى تهتك ستورىا ،بيوتها
وكمان يحممل فمي طياتمو  ،اراً لموىمذا الكتماب إنمذفمي  لقد كان خطماب عممر لمجاشمع 

كمما   ،فالخليفة ال يريد ان يتميز بيت الوالي بشيء عن بيوت المسملمين ،اقصى درجات اليضص
وال يرضمى ان  ،أن خشيتو من الحمرام أو التجماوز علمى أمموال المسملمين تجعلمو ييضمص هلل تعمالى

ألن دور النساء االول  ،هاتتصرف النساء على ىواىا وتعمل ما يحلو لها وتتدخل في أمور ال تعني
 في الحياة ىو االىتمام ببيتها من ناحية زوجها وأوالدىا وعيالها . 

فنظر في الكتاب فعمرف  ،والقوم عنده جلوس وحين وصل الكتاب إلى يد مجاشع 
انهضممممموا )) :، فأمسممممك الكتمممماب بيمممممده ثممممم قممممال للقمممموم(ٓٙ)القمممموم أنممممو قممممد أتمممماه بشممممميء كرىممممو

مما لمك ل )) :يعرفون فلقيتو امرأتو فعرفت الشر في وجهو فقالت لمو ولم يكونوا ،(ٔٙ)((فنهضوا
 :فقمال ،فمدخل القموم ،أدخلمو :فمذىبت وقمال للقموم ،)*******(إليك عني فقد أرمضمتني  :فقال

فهتكوىما جميعماً حتمى ألقوىما فمي  :قمال ،فليأخذ كمل رجمل ممنكم مما يليمو ممن ىمذا النحمو واىتكموا
 . (ٕٙ)((داألرض والكتاب في يده لم يضعو بع

لكمن مجاشمعاً كمان سمامعاً مطيعماً  ،لقد كان تمأثير التعنيمف شمديدًا فمي نفمر مجاشمع 
 عليو وذلك بسبص شدة سخا الخليفة عمر بن الخطاب  ،فطبق أمره بحذافيره ،للخليفة
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فلمم يكمن  ،يتعامل مع بقية افراد المجتممع مع والتو وقادتو كما كان لقد تعامل عمر
وبمذلك فمإن عقوبمات الموالة   ،نعًا من استخدام العقاب في حمق ممن يسمتحقوالمنصص والمكان ما

فقمممد ولمممدت ىمممذه  ،كمممان لهممما أكثمممر ممممن أثمممر ايجمممابي فمممي نفممموس المسممملمين والمجتممممع االسمممالمي
وان الجميع سواسية أمام عدل  ،العقوبات القناعة لدى الجميع بأن العدل يسرى على كل الناس

 ،التي كانت في مجملها عقوبات مستحقة عقوبات عمركما ان الجميع كان راضيًا ب  ،عمر
وبمذلك  ،وبذلك حقق ما كان يهدف إليو من عقابو لوالتو وىو كسص رضا اهلل تعالى ورضا الناس

يسير الناس على حكمو وىو بذلك يقدم خدمة للدين االسالمي الحنيف بشكل عمام والمجتممع 
 االسالمي بشكل خاص .

 

 :الخاتمة

ممن أكثمر عهمود الدولمة اجسمالمية اسمتخداماً لمبمدأ  وق عمر بمن الخطماب كان عهد الفار   -ٔ
 من الشدة والحزم في شخصيتو .  وذلك لما ُعرف عن الفاروق  ،العقاب

بقممدر ممما كممان  ،يممأتي بممدافع اجيممالم واجيممذاء لممم يكممن اسممتخدام العقمماب لممدى الفمماروق  -ٕ
يميممل فممي بعممض األحيممان إلممى وكممان  ،يهممدف إلممى تقممويم األشممخاص والمجتمممع بشممكل عممام

 ويستخدمها وسيلة للعقوبة .  ،نظراً ألنو كان يحمل درتو بيده ،استخدام العقاب البدني
ونظمراً لطمول ممدة خالفتمو التمي  ،بمما أن الدولمة اجسمالمية اسمتقرت داخليماً زممن الفماروق  -ٖ

ا بممين فقممد تنوعممت العقوبممات وتوزعممت ممم ،وكممذلك طبيعممة شخصمميتو ،اسممتمرت لعشممر سممنوات
وكذلك الحمبر والنفمي  ،والجلد ان استوجص األمر ،فهناك الضرب بالدرة ،البدني والنفسي

 وغيرىا من العقوبات . 
وإيكمال األممر إلممى  ،أيضماً فمي بعمض العقوبمات اسمتخدام مبمدأ الشمورى ممن قبمل الفماروق  -ٗ

 أىل الشأن أن استوجص األمر . 
 ،إال أنمو كمان يحممل قلبماً رقيقماً  ،خصمية والحمزمممن قموة الش مع ما كان معروفمًا عمن عممر  -٘

 مع أنها عادلة .  ،فقد كان يندم في بعض األحيان على عقوباتو ،وعداًل كبيراً 
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 ،ومعماقبتهم إن اسمتوجص األممر ،وتقصمي أخبمارىم ،لوالتمو المتابعة الدائمة من قبل عممر  -ٙ
أي إنممو دليممل عمممل  ،والتهممموىممذا األمممر بحممد ذاتممو يمثممل درسمماً للقممادة والحكممام فممي متابعممة 

 لذلك الجيل وكذلك األجيال الالحقة إلى قيام الساعة . 
 

 البحث: هوامش

تحقيممق أبممو  ،، مسممند أحمممد بممن حنبممل(ىمممٕٔٗابممن حنبممل أبممو عبممداهلل الشمميباني )ت ،أحمممد( ٔ)
أبمو  ،الترممذي ؛ ٕٕٜٓ رقمم الحمديث ،(ٜٜٛٔ ،بيمروت ،عمالم الكتمص)المعاطي النمويري 
تحقيق بشار عمواد معمروف دار اليمرب  ،سنن الترمذي،ىم(ٜٕٚعيسى )تعيسى محمد بن 

 ،ىممم(ٖ٘ٗتابممو بكممر ) ،ابممن العربممي ؛ ٕٖٛٙ رقممم الحممديث (،ٜٜٛٔبيممروت  ،اجسممالمي
 ٔٛٔ (،ال . ت ،بيداد ،دار الثقافة) ،محص الدين الخطيص تحقيق ،العواصم من القواصم

 . 
حليممة االوليمماء وطبقممات  ،ىممم(ٖٓٗ ت) بممن اسممحق بممن موسممى احمممد بممن عبممداهلل ،ابممو نعمميم( ٕ)

البيهقممي ابممراىيم بممن  ؛ ٕٚٚ/ ٗ (،ٜ٘ٛٔ ،بيممروت ،دار الكتمماب العربممي) ٗط ،االصممفياء
 -ٖٛ (،ٕٕٓٓ ،قممم ،دار الشممريف الرضممي) ،المحاسممن والمسمماوئ ،ىممم( ٛ٘ٗتمحمممد)

ٖٜ  . 
تحقيممق احسممان  ،الطبقممات الكبممرى ،ىممم(ٖٕٓتمحمممد بممن سممعد ابممو عبممداهلل ) ،ابممن سممعد( ٖ)

ابي الفرج عبمدالرحمن  ،ابن الجوزي ؛ٜٕٔ/  ٖ ،(ٜٛٙٔ ،بيروت ،دار صادر )   ،عباس
 بن علي 

 . ٘ٓٔ/  ٔ (،ٜٛٙٔ ،الهند ،مطبعة دار المعارف) ٕط ،صفة الصفوة ،ىمم(ٜٚ٘ ت)
شخصيتو  ،فصل الخطاب في سيرة امير المؤمنين عمر بن الخطاب ،علي محمد ،الصالبي( ٗ)

 . ٜٔٙ(،ٕٙٓٓ ،بيروت - دمشق ،دار ابن كثير) ٗوعصره، ط
 (،ٜٜٙٔ ،القماىرة ،دار الثقافمة) ،ترجممة انمير فريحمة ،صانعوا التاريخ العربمي ،فيلص حتي( ٘)

ٖٛ  . 



 
(         نيسان ٗ) العدد(         ٜٔ) المجلد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٗٗٔ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

تحقيممق جليممل  ،سممةااالمامممة والسي ،ىممم(ٕٙٚتابممو محمممد عبممداهلل ابممن مسمملم ) ،ابممن قتيبممة( ٙ)
 ٕٕ/  ٔ (،ٜٜٚٔ ،بيروت ،دار الكتص العلمية) ،المنصور

دراسة في تكوين االتجاىات السياسية  ،من دولة عمر الى دولة عبدالملك ،ىيم بيضون( ابراٚ)
 ٜٓ (،ال. ت ،بيروت ،دار النهضة العربية) ٖط ،في القرن االول الهجري

دار الكتمممص ) ،تممماريخ الرسمممل والملممموك ،ىمممم(ٖٓٔأبمممو جعفمممر محممممد بمممن جريمممر )ت ،الطبمممري( ٛ)
عممممز الممممدين أبممممي الحسممممن علممممي بممممن  ،ثيممممرابممممن اال ؛ ٔٛٗ/ٕ، . (ٜٚٛٔ ،بيممممروت ،العلميمممة

دار ) ٖط  ،تحقيممق ابممي الفممداء عبممداهلل القاضممي ،الكامممل فممي التمماريخ ،ىممم(ٖٓٙمحمممد)ت
  ٖٛٗ/ٔ (،ٜٛٛٔ ،بيروت ،الكتص العلمية

 شمممر الممدين محمممد بممن أحمممد بممن عثمممان ،الممذىبي ؛ ٜٙ٘/ٕ ،المصممدر نفسممو ،الطبممري( ٜ)
دار )تحقيمق د.عممر عبمد السمالم  ،واألعمالمتاريخ االسالم ووفيمات المشماىير  ،ىم(ٛٗٚ)ت

  ٕٙٚ/ٖ، (ٜٚٛٔ ،بيروت ،الكتاب العربي
 . ٜٙ٘/ٕ ،السابقالمصدر  ،الطبري( ٓٔ)

محممد بمن  ،ابمن منظمورالبرذون ىو ممن غيمر نتماج العمرب ممن الخيمل أو فَممَرس العجمم ، ينظمر )*( 
اء التممراث دار إحيمم) ٕط ،ىممم( .لسممان العممربٔٔٚمكممرم بممن منظممور األفريقممي المصممري )ت

  ٔ٘/  ٖٔ،  ال . ت( ،بيروت ،العربي
 ،ىممم(ٗٚٚتعممماد الممدين أبممي الفممداء اسممماعيل ) ،ابممن كثيممر ؛ ٔٛٗ/ٕ ،نفسممو ،الطبممري( ٔٔ)

 . ٔ٘ٔ/ٚ (،ٜٛٛٔ ،بيروت ،دار إحياء التراث)تحقيق علي شيري  ،البداية والنهاية
  . ٖٛٗ/ٔ ،الكامل ،ابن االثير ؛ ٔٛٗ/ٕ ،المصدر نفسو ،الطبري( ٕٔ)
 ٖٛٗ/ٔ ،المصدر نفسو ،ابن االثير ؛ ٓٛٗ/ٔ ،المصدر نفسو ،الطبري( ٖٔ)
 ،فتمموح البلممدان (،ىمممٜٕٚابممو الحسممن احمممد بممن يحيممى بممن جممابر الممبالذري )ت ،الممبالذري( ٗٔ)

 ؛ ٜٙٔ (،ٕٓٓٓ ،بيمروت ،دار الكتمص العلميمة) ،وضع حواشيو عبد القادر محممد علمي
 ،بيممروت ،دار الرائممد العربممي)ٕط ،العممرب صممناجة الطممرب فممي تقممدمات ،نوفممل ،الطرابلسممي
ٜٕٔٛ،) ٔٙ  
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مصمطفى  ؛ ٓٔٔ/ٕٛ ،مجمموع الفتماوى ،ابن تميمة ؛ ٓٛٗ/ٕ ،المصدر نفسو ،الطبري( ٘ٔ)
_  ٕٛ (،ٜٕٓٓ ،بيممروت ،دار المعرفممة) ،تربيممة االبنمماء وفممق مممنهج النبمموة ،محمممد طحممان

ٕٜ 
دار الشممؤون ) ،عنممد العممربالعدالممة  ،عطمما سممليمان ؛ ٔٛٗ/ ٕ ،المصممدر نفسممو ،الطبممري( ٙٔ)

 ٖٔ (،ٜٛٛٔ ،بيداد ،الثقافة
 . ٔٛٗ/ٕ ،المصدر نفسو ،الطبري( ٚٔ)
تطممور االوضماع االقتصمادية فمي عصمر الرسممالة  ،نجممان ياسمين ؛ ٔٛٗ/ٕ ،المصمدر نفسمو( ٛٔ)

 .  ٖٕٛ (،ٜٛٛٔ ،بيت الموصل ،الموصل) ،والراشدين
 .  ٛ٘من االية  ،سورة النساء( ٜٔ)
،  ٔٚ٘/ٕ ،المصممدر نفسممو ،الطبممري ؛ ٖٖٙٛ/ٕٛٚ/ ٕ ،مصممدر السممابقال ،ابممن سممعد( ٕٓ)

 ٕٓ/ٔ ، (ٕٔٓٓبيروت،  ،دار الجيل) ٘ٔط ،تاريخ االسالم ،حسن ابراىيم حسن
دار ) ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (،ىمممٚٓٛنور الدين علي بن ابي بكر )ت  ،الهيثمي( ٕٔ)

 ٜ٘/  ٜ (،ٕٜٜٔ ،بيروت ،الفكر
كنز العمال في ،ىم(ٜ٘ٚعالء الدين علي بن حسام الدين المتقي )ت ،البرىان فوري( ٕٕ)

 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة) ٘ط ،تحقيق بكر حياني وصفوة السقا ،سنن االقوال واالفعال
 . ٖٔٔعمر  سيرة ،الصالبي ؛ ٓٙٙ/ ٕٔ ،(ٜٔٛٔ

  ٓٙٙ/ٕٔ ،المصدر نفسو ،البرىان فوري( ٖٕ)
ابمو القاسمم عبمدالرحمن  ،ابن عبمد الحكمم ؛ ٓٙٙ/  ٕٔ ،البرىان فوري المصدر السابق( ٕٗ)

دار ) ،تحقيق محمد الحجيري ،فتوح مصر واخبارىا (،ىمٕٚ٘بن عبداهلل عبد الحكم )ت
 .  ٖٛٔ (،ٜٜٙٔ ،بيروت ،الفكر

 .  ٖٛٔ ،المصدر نفسو ،ابن عبدالحكم( ٕ٘)
 (،ٖٕٓٓ ،القماىرة ،دار الفجمر) ،سميرة الصمحابة ،مصطفى مراد ؛ ٖٛٔ ،المصدر نفسو( ٕٙ)

ٖ٘ٓ  
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 .  ٓٙٙ/ٕٔ ،نفسوالمصدر  ،البرىان فوري ؛ٖٛٔ ،المصدر نفسو ،ابن عبدالحكم( ٕٚ)
 .  ٗٔٔ ،سيرة عمر ،الصالبي ؛ ٖٛٔ ،المصدر نفسو ،ابن عبد الحكم( ٕٛ)
  ٖٛٔ، نفسوالمصدر  ،ابن عبد الحكم( ٜٕ)
 .  ٗٔٔ ،سيرة عمر ،الصالبي ؛ ٖٛٔ ،المصدر نفسو( ٖٓ)

أبممممو عمممممر خليفممممة بممممن خيمممماط الليثممممي  ،، ينظممممر خليفممممة بممممن خيمممماط حاجممممص عمممممر ،يرفممممأ)**( 
دار القلم ومؤسسمة ) ،تحقيق د. أكرم ضياء العمري ،تاريخ خليفة بن خياط ،ىم(ٕٓٗ)ت

 .  ٖٖ (،ٜٚٚٔ ،بيروت ،دمشق ،الرسالة
 .  ٔ٘٘/ٖٔ ،نفسوالمصدر  ،البرىان فوري( ٖٔ)
 .  ٕ٘٘-ٔ٘٘/ ٖٔ ،المصدر نفسو( ٕٖ)
االكممال فمي رفمع االرتيماب عمن  ،ىممم(ٖ٘ٗعلي بن ىبة اهلل بن ابمي نصمر )ت  ،ابن ماكوال( ٖٖ)

/  ٔ (،ٜٜٔٔ ،بيممروت ،دار الكتممص العلميممة) ،المؤتلمف والمختلممف فممي االسممماء والكنممى
خير الدين بمن محممود بمن علمي  ،الزركلي ؛ ٕٕٙ/ٔ ،سير اعالم النبالء ،الذىبي ؛ ٚٓٔ

 (،ٕٕٓٓ ،بيمممممروت ،لمممممم للماليممممميندار الع) ٘ٔط ،األعمممممالم ،ىمممممم(ٜٖٙٔبمممممن فمممممارس )ت
ٗ/ٕٗ٘  . 

 ،مؤسسة اقرأ) ،عظماء االسالم ،محمد سعيد مرسي ؛ ٕٕٙ/ٔ ،المصدر نفسو ،الذىبي( ٖٗ)
  ٛٓٔ (،ٕٕٓٓ ،ال. ب

دار ا فماق ) ،تحقيمق ايلمزة ليخمتن ،المحبمر ،ىممم( ٕ٘ٗابمو جعفمر محممد )ت ،ابن حبيمص( ٖ٘)
 .  ٚٚ ،ال.ت( ،بيروت ،الجديدة

 .  ٖٕٙ/ٔ ،لمصدر نفسوا ،الذىبي( ٖٙ)
 .  ٕ٘ٙ/ٔ ،المصدر نفسو( ٖٚ)
 .  ٕ٘ٙ/ٔ ،المصدر نفسو( ٖٛ)
 .  ٜ٘من ا ية  ،سورة النساء( ٜٖ)
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 .  ٕٕٙ/ٔ ،سير أعالم النبالء ،الذىبي( ٓٗ)
 .  ٕٕٙ/ٔ ،المصدر نفسو( ٔٗ)
معرفمممة  (،ىممممٖٓٗأحممممد بمممن عبمممداهلل بمممن احممممد بمممن اسمممحاق بمممن موسمممى )ت  ،أبمممو نعممميم( ٕٗ)

 .  ٕٛ٘ٙ/٘ (،ٜٜٛٔ ،الرياض ،دار الوطن) ،تحقيق عادل يوسف ،الصحابة
 ٖ٘ٛأبمو الحسمن علمي بمن عممر )ت ،المدارقطني ؛ ٓٗٔ/ٗ ،المصدر السابق ،ابن سعد( ٖٗ)

 (،ٜٙٛٔ بيروت ،دار اليرب االسالمي) ،تحقيق موفق عبداهلل ،المؤتلف والمختلف ،ىم(
ٕ/ٖٚٓ . 
محيي الدين أبي فيض السيد محمد مرتضى  ،يالزبيدينظر  ،الجرة الخضراء ،الحنتم)***( 

، (ال . ت ،بيروت ،دار الفكر) ،تاج العروس من جواىر القاموس (،ىم ٕ٘ٓٔ)ت
 . ٖٗ/  ٕٖ ،المصدر السابق

 . ٖٕ٘/  ٖٚ ،المصدر نفسو ،ينظر الزبيدي ،الناقة التي تسرع كأنها تقلع ،تجذو)****( 
تحقيق د.  ،العين ،ىم(ٓٚٔيل بن أحمد )تالخل ،الفراىيديينظر  ،القصر ،الجوسق)*****( 
/  ٔ ،المصدر السابق ،(ٖٕٓٓ ،بيروت ،دار الكتص العلمية) ،الحميد ىنداوي عبد

ٕٕٚ . 
 .  ٓٗٔ/ٗ ،المصدر السابق ،ابن سعد( ٗٗ)
 ،ىم(ٖٓٙعز الدين أبي الحسن علي بن محمد)ت ،ابن االثير ؛ ٓٗٔ/ٗ ،المصدر نفسو( ٘ٗ)

 ،دار أحيمماء التممراث العربممي) ،عممادل أحمممد الرفمماعي تحقيق،ابةُأسممد اليابممة فممي معرفممة الصممح
 .  ٖٔ٘/٘ (،ٜٜٙٔ ،بيروت

 .  ٕٕٙ ،سيرة عمر ،الصالبي( ٙٗ)
 .  ٖٗٛ/ٖ ،المصدر السابق ،البرىان فوري ؛ ٓٗٔ/ٗ ،المصدر نفسو ،ابن سعد( ٚٗ)
 .  ٖٗٛ/ٖ ،المصدر نفسو ،البرىان فوري( ٛٗ)
تحقيق أحمد  ،الوافي بالوفيات ،ىم(ٗٙٚتيبك )ن ابصالح الدين خليل  ،الصفدي( ٜٗ)

ابن  ؛ ٗٛ/ٕٚ ،(ٕٓٓٓ ،بيروت ،حياء التراث العربيإدار ) ،وتركي مصطفى ؤوطاالرنا



 
(         نيسان ٗ) العدد(         ٜٔ) المجلد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٗٗ٘ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

االستيعاب في معرفة  ،ىم(ٖٙٗابو عمر يوسف بن عبداهلل بن محمد )ت ،عبد البر
 .  ٖٓ٘ٔ/ٗ (،ٕٜٜٔ ،بيروت ،دار الجيل) ،تحقيق علي محمد البجاوي ،االصحاب

تحقيق على محممد  ،تاريخ المدينة ،ىم(ٕٔٙ)ت ،أبو زيد عمر بن شبو النميري ،ابن شبو( ٓ٘)
 .  ٜٔ/ٕ، (ٜٜٙٔ ،بيروت ،دار الكتص العلمية) ،دندل وياسين سعد الدين

 .  ٔٔمن االية  ،سورة الحجرات( ٔ٘)
تحقيممق محمممد  ،صمحيح مسمملم ،ىممم(ٕٔٙبممن الحجمماج أبمو الحسممين القشمميري )ت ،مسملم( ٕ٘)

 .  ٕ٘ٚرقم الحديث  ،ال. ت( ،بيروت ،دار أحياء التراث العربي) ،اد عبد الباقيفؤ 
تحقيق أحمد  ،التاج في أخالق الملوك ،ىم(ٕ٘٘أبو عثمان عمرو بن بحر )ت  ،الجاحظ( ٖ٘)

مكتبمممة  ،واعيمممدت الطبعمممة باالوفسممميت ،ٜٗٔٔ ،القممماىرة ،المطبعمممة االميريمممة) ،زكمممي باشممما
 .ٖٔ (،ال . ت ،بيداد ،المثنى

 .  ٖٛٗ ،سيرة عمر ،الصالبي ؛ ٜٔ/ٕ ،المصدر السابق ،ابن شبو( ٗ٘)
 .  ٕٛا ية  ،سورة المائدة( ٘٘)

مختلممف فممي صممحبتو أو أنممو  ،ىممو شممرحبيل بممن السممما بممن االسممود بممن جبلممة الكنممدي)******( 
 .  ٓٚٗ/ٖ ،معرفة الصحابة ،ينظر أبو نعيم ،متأخر

 .  ٕٕ/ٕ ،نفسوالمصدر  ،ابن شبة( ٙ٘)
 .  ٕٕ/ٕ ،نفسوالمصدر ( ٚ٘)
 .  ٕٕ/ٕ ،المصدر نفسو( ٛ٘)
 .  ٕٗ/ٕ ،( المصدر نفسوٜ٘)
 .  ٕٕ/ٕ ،المصدر نفسو( ٓٙ)
 .  ٕٕ/ٕالمصدر نفسو ( ٔٙ)

 .  ٖٙٙ/ٛٔالمصدر السابق،  ،ينظر الزبيدي ،أحرقتني أو أوجعتني ،ارمضتني)*******( 



    ( )  عقوبات الوالة عند الخليفة عمر 
  م. م. سعد عيدان عبداهلل       أ. م. د. خالد محمود عبداهلل

ٗٗٙ 

 

 

 . ٕٕ/ٕ ،المصدر نفسو ،ابن شبو( ٕٙ)
 
 

 المصادر والمراجع

 لقرآن الكريم .ا 
دراسة في تكوين االتجاىمات السياسمية  ،من دولة عمر الى دولة عبدالملك ،ابراىيم بيضون -ٔ

 . (ال. ت ،بيروت ،دار النهضة العربية) ٖط ،في القرن االول الهجري
ُأسمممد اليابمممة فمممي معرفمممة  ،ىمممم(ٖٓٙعمممز المممدين أبمممي الحسمممن علمممي بمممن محممممد)ت ،ابمممن االثيمممر -ٕ

 .  (ٜٜٙٔ ،بيروت ،دار أحياء التراث العربي) ،أحمد الرفاعيعادل  تحقيق،الصحابة
تحقيمق  ،الكاممل فمي التماريخ ،ىمم(ٖٓٙعز الدين أبي الحسن علي بن محممد)ت ،ابن االثير -ٖ

 . (ٜٛٛٔ ،بيروت ،دار الكتص العلمية) ٖط  ،ابي الفداء عبداهلل القاضي
تحقيممق أبممو  ،أحمممد بممن حنبممل، مسممند (ىمممٕٔٗابممن حنبممل أبممو عبممداهلل الشمميباني )ت ،أحمممد -ٗ

 . (ٜٜٛٔ ،بيروت ،عالم الكتص)المعاطي النويري 
كنز العممال فمي سمنن ،ىمم(ٜ٘ٚعالء الدين علي بن حسام الدين المتقي )ت ،البرىان فوري -٘

 ،بيممممروت ،مؤسسممممة الرسممممالة) ٘ط ،تحقيممممق بكممممر حيمممماني وصممممفوة السممممقا ،االقمممموال واالفعممممال
ٜٔٛٔ) . 

وضع  ،فتوح البلدان (،ىمٜٕٚبن يحيى بن جابر البالذري )ت ابو الحسن احمد ،البالذري -ٙ
 . (ٕٓٓٓ ،بيروت ،دار الكتص العلمية) ،حواشيو عبد القادر محمد علي

تحقيمممق بشمممار عمممواد  ،سنن الترممممذي،ىمممم(ٜٕٚأبمممو عيسمممى محممممد بمممن عيسمممى )ت ،الترممممذي -ٚ
 . (ٜٜٛٔبيروت  ،معروف دار اليرب اجسالمي

 ،قمم ،دار الشمريف الرضمي) ،المحاسمن والمسماوئ ،ىمم( ٛ٘ٗتالبيهقي ابراىيم بن محمد) -ٛ
ٕٕٓٓ)  . 



 
(         نيسان ٗ) العدد(         ٜٔ) المجلد 

(ٕٕٓٔ ) 

ٗٗٚ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

تمماريخ االسممالم ووفيممات  ،ىممم(ٛٗٚ)ت شمممر الممدين محمممد بممن أحمممد بممن عثمممان ،الممذىبي -ٜ
 . (ٜٚٛٔ ،بيروت ،دار الكتاب العربي)تحقيق د.عمر عبد السالم  ،المشاىير واألعالم

تحقيق  ،سير أعالم النبالء،ىم(ٛٗٚت) شمر الدين محمد بن أحمد بن عثمان ،الذىبي -ٓٔ
 ( .ٖٕٓٓ ،القاىرة ،مكتبة الصفا) ،محمد عبادي عبدالحليم

السياسة الشرعية في  ،ىم(ٕٛٚتقي الدين أحمد أبو العباس بن عبدالحليم )ت ،ابن تيمية -ٔٔ
 ال . ت( . ،بيداد ،)مكتبة المثنى ،تحقيق محمد عبداهلل السمان ،صالح الراعي والرعيةإ
 ،الفتمماوى الكبممرى ،ىممم(ٕٛٚتقممي الممدين أحمممد أبممو العبمماس بممن عبممدالحليم )ت ،ن تيميممةابمم -ٕٔ

 ،بيممروت ،دار الكتممص العلميممة)تحقيممق محمممد عبممدالقادر عطمما ومصممطفى عبممد القممادر عطمما 
ٜٔٛٚ) . 

تحقيق أحمد  ،التاج في أخالق الملوك ،ىم(ٕ٘٘أبو عثمان عمرو بن بحر )ت  ،الجاحظ -ٖٔ
مكتبمممة  ،واعيمممدت الطبعمممة باالوفسممميت ،ٜٗٔٔ ،القممماىرة ،ميريمممةالمطبعمممة اال) ،زكمممي باشممما

 . (ال . ت ،بيداد ،المثنى
مطبعمة ) ٕط ،صمفة الصمفوة ،ىممم(ٜٚ٘ابي الفرج عبمدالرحمن بمن علمي )ت  ،ابن الجوزي -ٗٔ

 .  (ٜٛٙٔ ،الهند ،دار المعارف
ا فمماق  دار) ،تحقيمق ايلممزة ليخمتن ،المحبمر ،ىمممم( ٕ٘ٗابممو جعفمر محممد )ت ،ابمن حبيمص -٘ٔ

 .  ال.ت( ،بيروت ،الجديدة
 . (ٕٔٓٓبيروت،  ،دار الجيل) ٘ٔط ،تاريخ االسالم ،حسن ابراىيم حسن -ٙٔ
 ،تماريخ خليفمة بمن خيماط ،ىمم(ٕٓٗأبو عمر خليفة بمن خيماط الليثمي )ت ،خليفة بن خياط -ٚٔ

 . (ٜٚٚٔ ،بيروت ،دمشق ،دار القلم ومؤسسة الرسالة) ،تحقيق د. أكرم ضياء العمري
تحقيمق موفمق  ،المؤتلمف والمختلمف ،ىمم( ٖ٘ٛأبو الحسن علي بمن عممر )ت ،الدارقطني -ٛٔ

 . (ٜٙٛٔ بيروت ،دار اليرب االسالمي) ،عبداهلل



    ( )  عقوبات الوالة عند الخليفة عمر 
  م. م. سعد عيدان عبداهلل       أ. م. د. خالد محمود عبداهلل

ٗٗٛ 

 

 

تماج العمروس ممن  (،ىمم ٕ٘ٓٔمحيي الدين أبي فيض السميد محممد مرتضمى )ت ،الزبيدي -ٜٔ
 . (ال . ت ،بيروت ،دار الفكر) ،جواىر القاموس

دار ) ٘ٔط ،األعمالم ،ىمم(ٜٖٙٔدين بمن محممود بمن علمي بمن فمارس )تخير ال ،الزركلي -ٕٓ
 . (ٕٕٓٓ ،بيروت ،العلم للماليين

تحقيممق احسممان  ،الطبقممات الكبممرى ،ىممم(ٖٕٓمحمممد بممن سممعد ابممو عبممداهلل )ت ،ابممن سممعد -ٕٔ
 ( .ٜٛٙٔ ،بيروت ،دار صادر ) ،  عباس

تحقيق علمى محممد  ،لمدينةتاريخ ا ،ىم(ٕٔٙ)ت ،أبو زيد عمر بن شبو النميري ،ابن شبو -ٕٕ
 .  (ٜٜٙٔ ،بيروت ،دار الكتص العلمية) ،دندل وياسين سعد الدين

تحقيممق أحمممد  ،المموافي بالوفيممات ،ىممم(ٗٙٚتن ايبممك )بممصممالح الممدين خليممل  ،الصممفدي -ٖٕ
 . (ٕٓٓٓ ،بيروت ،حياء التراث العربيإدار ) ،وتركي مصطفى ؤوطاالرنا

 ،سممميرة اميمممر الممممؤمنين عممممر بمممن الخطممماب فصمممل الخطممماب فمممي ،علمممي محممممد ،الصمممالبي -ٕٗ
  . (ٕٙٓٓ ،بيروت -دمشق  ،دار ابن كثير) ٗشخصيتو وعصره، ط

دار الكتممص ) ،تمماريخ الرسممل والملمموك ،ىممم(ٖٓٔأبممو جعفممر محمممد بممن جريممر )ت ،الطبممري -ٕ٘
 . (ٜٚٛٔ ،بيروت ،العلمية

 ،بيممروت ،عربميدار الرائممد ال)ٕط ،صممناجة الطمرب فممي تقمدمات العمرب ،نوفمل ،الطرابلسمي -ٕٙ
ٜٕٔٛ)  . 

االسمتيعاب فمي معرفمة  ،ىمم(ٖٙٗابو عمر يوسف بمن عبمداهلل بمن محممد )ت ،ابن عبد البر -ٕٚ
 .  (ٕٜٜٔ ،بيروت ،دار الجيل) ،تحقيق علي محمد البجاوي ،االصحاب

فتوح مصر  (،ىمٕٚ٘ابو القاسم عبدالرحمن بن عبداهلل عبد الحكم )ت ،ابن عبد الحكم -ٕٛ
 . (ٜٜٙٔ ،بيروت ،دار الفكر) ،ق محمد الحجيريتحقي ،واخبارىا

 ،محص المدين الخطيمص تحقيق ،العواصم من القواصم ،ىم(ٖ٘ٗابو بكر )ت ،ابن العربي -ٜٕ
 . (ال . ت ،بيداد ،دار الثقافة)
 . (ٜٛٛٔ ،بيداد ،دار الشؤون الثقافة) ،العدالة عند العرب ،عطا سليمان -ٖٓ



 
(         نيسان ٗ) العدد(         ٜٔ) المجلد 
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دار ) ،الحميد ىنمداوي تحقيق د. عبد ،العين ،ىم(ٓٚٔالخليل بن أحمد )ت ،الفراىيدي -ٖٔ
 ( .ٖٕٓٓ ،بيروت ،الكتص العلمية

 (. ٜٜٙٔ ،القاىرة ،دار الثقافة) ،ترجمة انير فريحة ،صانعوا التاريخ العربي ،فيليص حتي -ٕٖ
تحقيممق جليممل  ،االمامممة والسياسممة ،ىممم(ٕٙٚابممو محمممد عبممداهلل ابممن مسمملم )ت ،ابممن قتيبممة -ٖٖ

 . (ٜٜٚٔ ،بيروت ،ر الكتص العلميةدا) ،المنصور
تحقيممق علممي  ،البدايممة والنهايممة ،ىممم(ٗٚٚتعممماد الممدين أبممي الفممداء اسممماعيل ) ،ابممن كثيممر -ٖٗ

 . (ٜٛٛٔ ،بيروت ،دار إحياء التراث)شيري 
االكممال فمي رفمع االرتيماب عمن  ،ىممم(ٖ٘ٗعلي بن ىبة اهلل بمن ابمي نصمر )ت  ،ابن ماكوال -ٖ٘

 . (ٜٜٔٔ ،بيروت ،دار الكتص العلمية) ،السماء والكنىالمؤتلف والمختلف في ا
 .  (ٕٕٓٓ ،ال. ب ،مؤسسة اقرأ) ،عظماء االسالم ،محمد سعيد مرسي -ٖٙ
تحقيممق محمممد  ،صممحيح مسمملم ،ىممم(ٕٔٙبممن الحجمماج أبممو الحسممين القشمميري )ت ،مسمملم -ٖٚ

 ال. ت( . ،بيروت ،دار أحياء التراث العربي) ،فؤاد عبد الباقي
 . (ٜٕٓٓ ،بيروت ،دار المعرفة) ،تربية االبناء وفق منهج النبوة ،مد طحانمصطفى مح -ٖٛ
 . (ٖٕٓٓ ،القاىرة ،دار الفجر) ،سيرة الصحابة ،مصطفى مراد -ٜٖ
بيمت  ،الموصمل) ،تطور االوضماع االقتصمادية فمي عصمر الرسمالة والراشمدين ،نجمان ياسين -ٓٗ

 . (ٜٛٛٔ ،الموصل
حليممة االوليمماء وطبقممات  ،ىممم(ٖٓٗاسممحق بممن موسممى )ت  احمممد بممن عبممداهلل بممن ،ابممو نعمميم -ٔٗ

 . (ٜ٘ٛٔ ،بيروت ،دار الكتاب العربي) ٗط ،االصفياء
معرفمممة  (،ىممممٖٓٗأحممممد بمممن عبمممداهلل بمممن احممممد بمممن اسمممحاق بمممن موسمممى )ت  ،أبمممو نعممميم -ٕٗ

 . (ٜٜٛٔ ،الرياض ،دار الوطن) ،تحقيق عادل يوسف ،الصحابة
دار ) ،مجممع الزوائمد ومنبمع الفوائمد (،ىممممٚٓٛر )ت نور الدين علي بن ابمي بكم ،الهيثمي -ٖٗ

 .(ٕٜٜٔ ،بيروت ،الفكر


